Kotlíkové dotace v Karlovarském kraji
pro nízkopříjmové domácnosti
Některé zdroje jako např.
kamna, elektrokotle
a další zdroje lze vyměnit
v programu Nová
zelená úsporám (https://
novazelenausporam.cz).
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Máte vyměněno
za nový zdroj
tepla?
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Proběhla výměna
před 1. 1. 2021?
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Emisní třídu zjistíte
z dokladu o kontrole technického
stavu, který bude
součástí příloh k
žádosti.

Na takovýto zdroj
tepla nelze
v současné době
čerpat dotaci.
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Na takovýto zdroj
tepla nelze
v současné době
čerpat dotaci.
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Žadatel a všichni
členové jeho
domácnosti
pobírají ke dni
podání žádosti o
podporu starobní
důchod nebo
invalidní důchod
3. stupně.

Žadatel je
nezletilý nebo
student denního
studia do 26 let.

Zkuste dotaci pro ostatní
domácnosti v programu Nová
zelená úsporám (https://
novazelenausporam.cz)
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Žadatel v období
od 1. 1. 2020 do
doby podání
žádosti o podporu
pobíral dávky
v hmotné nouzi
nebo příspěvek
na bydlení.
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Jste vlastník
(spoluvlastník)
trvale obývané
stavby pro
rodinnou
rekreaci?

AN

Má vlastník
(spoluvlastník)
ve výše uvedené
stavbě trvalé
bydliště?

Platí některá z
vlevo uvedených
ANO
možností?

Provedli jste
platby za nový
zdroj v hotovosti?
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Pro domácnost
žadatele platí, že
průměrný čistý
příjem na člena
domácnosti v
roce 2020 nebyl
vyšší než
170 900 Kč.

Platby v hotovosti
nejsou v tomto
projektu přípustné!
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Jste vlastník
(spoluvlastník)
rodinného domu?
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Jste vlastník
(spoluvlastník)
bytové jednotky
bytového domu?
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Splňuje nový zdroj
tepla ekodesign?

Platí některá z
níže uvedených
možností?
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Nový zdroj tepla musí splňovat
ekodesign. Podporované výrobky naleznete na
https://svt.sfzp.cz
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Na takovýto zdroj
tepla nelze
v současné době
čerpat dotaci.

Můžete doložit trvalý
pobyt některého z
členů domácnosti
počínající 24 měsíců
nebo více před
podáním žádosti o
podporu?

NE

Start

NE

Jste vlastník kotle
na tuhá paliva s
ručním
přikládáním, který
je emisní třídy 1, 2,
nebo třídu nelze
určit?
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Můžete požádat o dotaci u Karlovarského
kraje. O dotaci je nutné do 31. 1. 2022
projevit předběžný zájem, a to kontaktováním pracovníků oddělení grantových
schémat krajského úřadu, kteří současně
rádi zodpoví Vaše případné dotazy.
Bližší informace o projektu naleznete na:
https://kotliky.kr-karlovarsky.cz/kotliky4.
html

Dotaci lze získat v této výši:
w tepelné čerpadlo max. 95 % způsobilých výdajů, nejvýše 130 000 Kč,
w kotel na biomasu max. 95 % způsobilých výdajů, nejvýše 130 000 Kč,
w plynový kondenzační kotel max. 95 %
způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč.

